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RESUMO
A construção de algoritmos de Inteligência Artificial pode encontrar certos pontos críticos sendo a classificação
dos resultados um deles. Neste estudo foi utilizado o KNN (K-Nearest Neighbors) embora seja considerado um
classificador simples, porém amplamente utilizado. Na área da saúde são conhecidos os benefícios da atividade física
na prevenção da hipertensão. Objetivo: averiguar o comportamento da acurácia, sensibilidade e precisão do KNN
para diferentes valores de k (3, 5 e 25) em relação à identificação de hipertensos a partir do número de passos dados
por dia. Métodos: A amostra é composta por 599 sujeitos de todos os gêneros, funcionários de um call center na
cidade de Curitiba, Paraná. Para a aferição da PA foi utilizado um esfigmomanômetro da marca TechLine® modelo
MG20 aferido e calibrado, foi estimado o número de passos dados por dia para cada sujeito. O algoritmo utilizado
foi desenvolvido na linguagem Python® 3.0 e bibliotecas específicas do mesmo foram utilizadas. Foram utilizados
80% dos dados para o treinamento do algoritmo e 20% para a fase de testagem do mesmo. Resultados: para k=3
apresentou precisão de 0,98, sensibilidade 0,98 e F1-score de 0,98, sendo a acurácia de 98%. Para K=5, obteve
precisão de 0,97, sensibilidade 0,97 e F1-score de 0,97, sendo a acurácia de 97%. Para K=25, obteve precisão de 0,94,
sensibilidade 0,93 e F1-score de 0,93, sendo a acurácia de 93%. Conclusão: o algoritmo KNN, quando utilizado como
classificador em uma machine learning que considera o número de passos que o sujeito realiza por dia, apresentou
uma excelente confiabilidade.
Palavras-chave: Inteligência Artificial, KNN, Saúde.

ABSTRACT
The construction of Artificial Intelligence algorithms can find certain critical points being the classification of the
results one of them. In this study, the KNN (K-Nearest Neighbors) was used, although it is considered a simple
classifier, but widely used. In the health area, the benefits of physical activity in preventing hypertension are known.
Objective: to investigate the accuracy, sensitivity and precision behavior of the KNN for different k values (3, 5 and
25) in relation to the identification of hypertensive patients based on the number of steps taken per day. Methods:
The sample is composed of 599 subjects of all genders, employees of a call center in the city of Curitiba, Paraná. To
measure the BP, a sphygmomanometer brand TechLine® model MG20 was used, measured and calibrated, and the
number of steps taken per day for each subject was estimated. The algorithm used was developed in Python® 3.0
language and specific libraries were used. 80% of the data were used for training the algorithm and 20% for its testing
phase. Results: for k=3 it presented precision of 0.98, sensitivity of 0.98 and F1-score of 0.98, with an accuracy of
98%. For K=5, it obtained a precision of 0.97, a sensitivity of 0.97 and an F1-score of 0.97, with an accuracy of 97%.
For K=25, it obtained a precision of 0.94, a sensitivity of 0.93 and an F1-score of 0.93, with an accuracy of 93%.
Conclusion: the KNN algorithm, when used as a classifier in machine learning that considers the number of steps the
subject performs per day, showed excellent reliability.
Keywords: Artificial intelligence, KNN, healthcare.
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Algoritmo machine learning para diagnóstico da hipertensão

INTRODUÇÃO

por músculos esqueléticos que requer gasto de

A hipertensão arterial é uma doença
crônica não transmissível definida por níveis
pressóricos, em que os benefícios do tratamento
não medicamentoso ultrapassam os riscos.
Trata-se de uma condição multifatorial, que
depende de fatores genéticos, ambientais e
sociais, caracterizada por elevação constante da
pressão arterial (PA), ou seja, PA sistólica (PAS)
maior ou igual a 140 mmHg e/ou PA diastólica
(PAD) maior ou igual a 90 mmHg, seguindo
os protocolos de aferição, em pelo menos duas
ocasiões diferentes, na ausência de medicação

1

A hipertensão é considerada um dos
fatores de risco mais comuns para doenças
cardiovasculares (DCV). Os principais fatores de
risco para hipertensão incluem idade, genética,
sexo, falta de atividade física, práticas alimentares
inadequadas, colesterol alto, consumo excessivo
de sódio, menor ingestão de vegetais e frutas,
tabagismo, obesidade, histórico familiar e outras
patologias, como doença renal ou diabetes. De
acordo com estatísticas da Organização Mundial
da Saúde (OMS), 1,13 bilhões de pessoas no
mundo sofrem de hipertensão, dentre esses
dados, os homens são mais afetados do que as
mulheres.

1,2,3,4.

Devido a esses dados tão alarmantes, a
atividade física emerge como uma das principais
medidas positivas para a prevenção e tratamento
para esta doença, a OMS define atividade física
como qualquer movimento corporal produzido

energia. No entanto, a atividade física não se
limita apenas aos esportes, mas também inclui
caminhada, corrida, natação, ginástica, dança,
jogos e esportes de combate. Nos últimos anos,
várias organizações desenvolveram pesquisas e
atualizaram suas diretrizes sobre atividade física 1,2.
Colaborando, com o entendimento da
importância da atividade física neste processo,
o guia de atividade física americano fornece
informações e orientações sobre os tipos e
quantidades de atividade física que trazem
benefícios significativos à saúde. As evidências
sobre os benefícios da atividade física regular
para a saúde estão bem estabelecidas, assim como
os riscos do comportamento sedentário 2,5.
Os

benefícios

da

atividade

física

são relatados em diversas pesquisas, como
mortalidade, declínio cognitivo e físico, controle
glicêmico, dor e deficiência, força muscular
e óssea, sintomas depressivos, e mobilidade
funcional e qualidade de vida. Ademais, os
benefícios gerais dos exercícios se aplicam de
forma sistêmica nos sistemas corporais, incluindo
imunológico, musculoesquelético, respiratório e
hormonal 6,7,8,9,10,11.
O exercício é dependente da dose,
indicando que indivíduos que alcançam níveis
cumulativos algumas vezes maiores do que o nível
mínimo recomendado demonstram uma redução
significativa no risco de câncer de mama, câncer
de cólon, diabetes, doença cardíaca isquêmica e
eventos de acidente vascular cerebral isquêmico 2,5.
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O número de passos realizados por dia

sensibilidade e especificidade de 99,4%, 99,2%

tem sido cada vez mais utilizado como preditor

e 99,6%, utilizando um sistema de detecção

da saúde hemodinâmica 23,24, 26

automatizado para hipertensão a partir de sinais

Em

específico,

para

o

sistema

cardiovascular, a prática de exercício aumenta

de pletismografia de pulso para rastreamento
preciso da doença 20.

a oxidação de ácidos graxos, o débito cardíaco,

Vários estudos apontam que um maior

o relaxamento da musculatura lisa vascular, a

nível de atividade física (avaliado pelo número

expressão de óxido nítrico endotelial, melhora

de passos/dia), está associado com uma menor

os níveis de lipídios plasmáticos e em conjunto,

prevalência de hipertensão arterial sistêmica 27,28,29.

reduz a frequência cardíaca e a pressão arterial

O valor de K é crucial para que o KNN

em repouso 2,11,12,13,14,15.

seja um classificador eficiente. A Figura 1 mostra

A prática regular de exercícios é prescrita

como varia o Erro Médio em relação ao valor de k;

não apenas pelo benefício de reduzir a pressão

no Python a maioria das bibliotecas assume K=5,

arterial, mas também para reduzir a morbidade

pois usualmente para esse valor o erro médio é

e mortalidade cardiovascular em hipertensos.

o menor. Valores de K maiores aumentam a

Significativas adaptações vasculares induzidas por

complexidade do algoritmo e exige maior poder

exercício, principalmente resultando em aumento

de processamento. Portanto, é necessário testar

da vasodilatação dependente do endotélio, sendo

diferentes valores de K para averiguar qual é o

variáveis que podem explicar parcialmente tais

mais adequado para cada conjunto de dados.

benefícios do exercício 11,12,13.
O machine learning é uma subárea da
inteligência artificial que compreende vários tipos

Vale ressaltar que o erro médio é uma
métrica de avaliação de modelo recorrentemente
utilizada em modelos de regressão.22

diferentes de algoritmos capazes de processar

Para tanto, destaca-se na figura 1 que

grandes quantidades de dados, podendo ser

apresenta o Erro Médio em função de K.

tomadas decisões inteligentes com ou sem

Observa-se que para K=5 o erro médio atinge

nenhuma interferência humana 16,17,18,19.

o menor valor, apesar de tal fato não acontecer

A detecção precoce de hipertensão ou

sempre, trata-se de um ponto de partida para

pressão alta é importante, uma vez que não causa

adequação do número de vizinhos. Não obstante,

sintomas óbvios em muitas pessoas, podendo

existem conjuntos de dados onde o KNN atinge

prejudicar o coração, os rins e até o cérebro.

melhores resultados com valores de K superiores

O método de classificação do vizinho mais

a 20.

próximo (KNN) foi empregado para identificar
hipertensos, obtendo desempenho de precisão,
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Figura 1 - Erro Médio em função do valor de K.

Neste contexto, o objetivo do presente

marca TechLine®, modelo MG20, aferido e

estudo foi avaliar a eficiência de um algoritmo

calibrado. Já para caracterização individual a

de inteligência artificial, em diagnosticar a

respeito da prática de atividade regular, foram

hipertensão a partir do número de passos

estimados o número de passos dados por dia

realizados por dia, considerando sua acurácia,

para todos os sujeitos que assinaram o Termo de

precisão e sensibilidade.

consentimento livre e esclarecido, onde foram
sanadas todas as questões referentes aos métodos

MÉTODOS

utilizados na pesquisa e possíveis conflitos de

As variáveis obtidas nesta pesquisa e o

interesses da mesma.

detalhamento metodológico acerca da KNN
estão descritas a seguir.

Procedimentos

da

KNN

Caracterização da amostra
Participaram

metodológicos

desta

pesquisa,

Para elaboração do algoritmo utilizado
599

indivíduos de 18 a 50 anos de todos os gêneros,
pertencentes a uma empresa privada que
desenvolve atividades de call center da cidade de
Curitiba no estado do Paraná. Para o levantamento
da PA foi utilizado um esfigmomanômetro da

nesta pesquisa foi utilizado a linguagem
Python® por meio do Google Colab® , com a
importação das bibliotecas: pandas, matplotlib,
KNeighborsClassifier, Numpy, scipy. Foram
alocados 80% dos dados para o treinamento
do algoritmo e 20% para a fase de testagem do
mesmo
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A classificação dos dados obtidos foi
determinada utilizando a KNN para identificar a
classe de uma variável não contida em um conjunto
de treinamento.

O algoritmo processado na

interface Colab® automatiza a melhor distância
para o classificador KNN, sendo utilizado a
fórmula de Minkowski conforme mostram
Passos e colaboradores.25
Foram utilizados três diferentes valores
de K, sendo eles: 3, 5 e 25 para analisar como
o valor de K interfere na acurácia do algoritmo.
O conjunto de variáveis utilizadas na fase de
treinamento do algoritmo foram Atividade Física,
PAS/PAD e o diagnóstico (0 para hipertensos e 1
para normotensos).
Para verificação da acurácia do algoritmo
para cada valor de K da KNN foram determinadas
as matrizes de confundimento.
A seguir serão apresentados os resultados,

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após

a

aplicação

dos

dados

foi

estabelecido o treinamento de aprendizagem com
as variáveis disponíveis, sendo elas, Atividade
Física, Pressão Arterial e número de passos e
sequencialmente um teste de validação.
Como

resultados

obtidos,

K=3

apresentou precisão de 0,98, sensibilidade 0,98 e
F1-score de 0,98, sendo a acurácia de 98%. Para
K=5, obteve precisão de 0,97, sensibilidade 0,97
e F1-score de 0,97, sendo a acurácia de 97%. Para
K=25, obteve precisão de 0,94, sensibilidade
0,93 e F1-score de 0,93, sendo a acurácia de 93%.
Estes resultados estão resumidos na tabela 1 onde
observa-se que a maior acurácia foi para k=3.
Tabela

01:

Precisão,

Sensibilidade,

Acurácia e F1-Score para diferentes valores de K.

encontrados na aplicação da KNN nos três
diferentes cenários.

Os dados utilizados neste algoritmo

e é capaz de classificar dados sem qualquer

foram o número de passos (atividade física)

assistência especializada humana, sendo utilizado

realizados por dia e pressão arterial. O algoritmo

em diversos estudos 21

de aprendizado de máquina KNN é mais simples

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol.13| Nº. 3| Ano 2021| p. 5

Algoritmo machine learning para diagnóstico da hipertensão

Quando a razão entre acurácia e precisão

organização do algoritmo.

para diferentes valores de K for mais próxima de
1,0 melhor será o valor de K correspondente.
Dessa forma, K=3 apresenta a razão de

A precisão, sensibilidade, acurácia e
F1-Score,

relevantes na interpretação de dados.
Figura 2 - Relação Atividade Física e

0,98; para K=5 a mesma é de 0,97 e para K=25
a razão é igual a 0,94, endossando que os três

tornam-se medidas extremamente

Pressão Arterial

vizinhos mais próximos são mais eficientes na

Na figura 2 gráfico pode-se observar os

A precisão e sensibilidade para os

escores Z do número de passos/dia e pressão

valores de K, testados 3 e 5, mostraram-se muito

arterial onde constata-se uma tendência de desvio

próximos devido às variáveis investigadas PA e

negativo para este conjunto de dados ou seja, a

AF, tendo valores de 0,98 e 0,97 respectivamente.

maioria dos dados apresentava valores inferiores

Importante ressaltar, que no presente

à média.

estudo, intencionalmente foi testado o valor de
K=25, para precisão, sensibilidade, acurácia e F1-

CONCLUSÃO
Os resultados obtidos para os valores
de K, para esta pesquisa, o mais adequado foi
o de K=3 com a acurácia de 98%, que diante
do valor padrão de K=5, comumente utilizado

score, de onde se constatou a menor acurácia.
Conclui-se que a partir do número de
passos realizados por dia é possível classificar
com o algoritmo KNN se o sujeito apresenta
quadro hipertensivo.

utilizado nas bibliotecas Python®; tal fato atesta a
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